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Uit de bestuurskamer
Op vrijdagavond 9 maart is er een extra
ledenvergadering in onze kantine waarin de nieuwe
gebruiksovereenkomst met de gemeente nader zal
worden toegelicht en vervolgens ter goedkeuring
aan de leden zal worden voorgelegd. Wethouder de
heer Den Teuling zal hierbij namens de gemeente
ook een toelichting geven. De wethouder zal
uiteraard bij de stemming niet meer aanwezig zijn,
Aanvang van de ledenvergadering is 21.15 uur.
Het huidige bestuur heeft haar eigen functioneren
geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen, dat het
tijd is dat er een vernieuwing wordt doorgevoerd.
Rob Vernaus stopt – mede ook als gevolg van zijn
drukke werkzaamheden – na dit seizoen als
bestuurslid. Als gevolg hiervan zoeken wij voor
komend seizoen een coördinator c.q. voorzitter van
de kantinecommissie. Lars van Engelen stopt na dit
seizoen bij de TC-jeugd, maar zal wel als bestuurslid
aanblijven
en
zich
toeleggen
op
de
activiteitencommissie en het vrijwilligersbeleid.
Jorg Massy heeft aangegeven na dit seizoen nog één
seizoen de rol van secretaris te vervullen en dan –
na een periode van 10 jaar – te stoppen als
bestuurslid. Mocht je interesse hebben in een
bestuursfunctie of meer informatie wensen, spreek
dan een bestuurslid aan of mail naar
bestuur@oranjeblauw15.nl
Blijf de komende weken de website en de groepsapp in de gaten houden over eventuele
afgelastingen vanwege het weer.
Bij onze kantineploeg voor de zaterdag hebben wij
enkele nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen!
Helemaal top uiteraard!
Het afmelden van het lidmaatschap van Oranje
Blauw’15 gebeurd nu nog vaak alleen bij de leider
en wordt vervolgens niet doorgegeven aan onze
ledenadministratie. Om hier meer structuur aan te

geven is een speciaal ‘afmeldformulier’ vervaardigd
en op onze website geplaatst (onder het kopje
‘clubinfo’). Afmelden dient voortaan dan ook met
behulp van dit formulier te gebeuren. Nadat de
ledenadministratie het ingevulde afmeldformulier
heeft ontvangen is men pas lid af.

Jeugd
Onze JO15-1b, JO13-2 en JO11-3 zijn 1e geworden in
hun poule van de winterzaalvoetbalcompetitie van
de KNVB. Proficiat! De andere teams hebben het
overigens ook uitstekend gedaan!
Het nieuwe jeugdbeleidsplan staat op onze website.
Heb je vragen en/of opmerkingen? Spreek dan een
van de TC-jeugdleden aan.
Onze gehele jeugd gaat in de week van 5 t/m 10
maart collecteren voor Jantje Beton. Dit jaar niet
gezamenlijk op een vaste dag, maar elk jeugdteam
kan in de collecteweek zelf bepalen wanneer zij
gaan collecteren.
Heb je interesse om (komend seizoen) te komen
voetballen?
Meld
je
dan
aan
via
bestuur@oranjeblauw15.nl

Senioren
Ons 5e elftal heeft zich knap weten te plaatsen bij de
laatste 16 teams in de beker district Zuid 2. De
volgende tegenstander is nog niet bekend.
Onze TC-senioren zal de komende weken
inventariseren over hoeveel seniorenleden wij het
komend seizoen beschikken. Uiteraard zal hierbij
ook de beschikbaarheid van de spelers op de zondag
worden meegenomen. Dit zodat wij tijdig kunnen
bezien hoeveel seniorenteams wij het komend
seizoen kunnen samenstellen.

